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1.0. Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt wykonawczy remontu nabrzeży w Basenie Wyładunkowo-

Manewrowym w Porcie Rybackim Hel opracowano na zlecenie Zarządu Portu Morskiego Hel 

KOGA Sp. z o.o. w ramach umowy z dnia 24 września 2015 r. 

2.0. Cel i zakres opracowania 

Niniejszą dokumentację wykonano dla realizacji remontu budowli hydrotechnicznych sta-

nowiących obudowę Basenu Wyładunkowo-Manewrowego w Porcie Rybackim Hel, zgodnie 

z zaleceniami okresowej kontroli obiektów budowlanych wykonanej w grudniu 2014 r. Przed-

stawione w niniejszym projekcie roboty remontowe dotyczą poniższych obiektów Portu Ry-

backiego w Helu: 

A. Falochron Południowy 

B. Nabrzeże Remontowe 

C. Nabrzeże Wyposażeniowe 

D. Pirs Kaszubski (część południowa i głowica) 

E. Pirs Wewnętrzny (część południowa i głowica) 

F. Falochron Zachodni – Odcinek Awaryjny 

Projektowane roboty jako remont obiektów budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę 

– Ustawa Prawo Budowlane, art. 29 ust.2 pkt.1 a jedynie zgłoszenia właściwemu organowi – 

Prawo Budowlane, art. 30 ust. 1 pkt. 2a. 

3.0. Wykorzystane materiały 

− P.T. Odbudowy Falochronu Południowego w Porcie Hel – proj. nr 10071/88 opraco-

wanie BPBM Projmors, 1994 r. 

− Proj. wykonawczy remontu wyposażenia Falochronu Południowego w Porcie Hel.– 

proj. nr 331/10 oprac. Pracownia Projektowa Wojciech Karolak w 2010 r.  

− P.T. Odbudowa Falochronu Zachodniego na Helu. Odcinek awaryjny i głowicowy, 

BPBM Projmors: 

� Część podwodna -  proj. nr 10071/TH-3, lipiec 1988 r. 

� Część nadwodna  - proj. nr 10071/TH-14, czerwiec 1989 r. 

� Część nadwodna - sekcje dylatacyjne nr 16, 17 18 - proj. nr 10071/TH-35, ma-

rzec 1992 r. 

− Projekt budowlano-wykonawczy odbudowy i przebudowy nabrzeży portowych oraz 

Pirsu Kaszubskiego w Morskim Porcie Rybackim Hel. NABRZEŻE REMONTOWE. 

Część hydrotechniczna – opracowanie BPBM Projmors proj. nr 10071/00/4/PBW/H-4, 

czerwiec 2001 r. 

− P.B.(powykonawczy) Odbudowy i przebudowy nabrzeży portowych oraz Pirsu Ka-

szubskiego w Morskim Porcie Rybackim Hel. PIRS  KASZUBSKI. Część hydrotechn. 

– opracowanie BPBM Projmors proj. nr 10071/00/1/PBW/H-1, czerwiec 2001 r. 

− P.B.(powykonawczy) odbudowy i przebudowy nabrzeży portowych oraz Pirsu Ka-

szubskiego w Morskim Porcie Rybackim Hel. NABRZEŻE WYPOSAŻENIOWE. 
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Część hydrotechniczna – oprac. BPBM Projmors proj. nr 10071/00/3/PBW/H-3 i proj. 

nr 10071/02/PBW/H-3/Z, 2002 r. 

− P.B.(powykonawczy) Budowa Pirsu Wewnętrznego w Morskim Porcie Rybackim 

Hel.– oprac. BPBM Projmors proj. nr 10071/PB-W/99/H-1, październik 1999 r. 

− P.B.(powykonawczy) odbudowy i przebudowy nabrzeży portowych oraz Pirsu Ka-

szubskiego w Morskim Porcie Rybackim Hel. NABRZEŻE REMONTOWE. Drogi i 

place – oprac. BPBM Projmors proj. nr 10071/00/3/PBW/D. 

− P.B.(powykonawczy) odbudowy i przebudowy nabrzeży portowych oraz Pirsu Ka-

szubskiego w Morskim Porcie Rybackim Hel. NABRZEŻE WYPOSAŻENIOWE. 

Drogi i place – oprac. BPBM Projmors proj. nr 10071/00/3/PBW/D. 

− Projekt budowlany rozbudowy przystani jachtowej w Basenie Jachtowym w Porcie 

Rybackim Hel – Pracownia Projektowa Wojciech Karolak, proj. nr 155/11, grudzień 

2011 r.  

− Przeglądy pięcioletnie morskich budowli hydrotechnicznych w Porcie Rybackim Hel: 

Falochron Południowy (dok. nr 351/1), Nabrzeże Remontowe (dok. nr 351/2), Nabrze-

że Wyposażeniowe (dok. nr 351/3), Pirs Kaszubski (dok. nr 351/4), Pirs Wewnętrzny 

(dok. nr 351/11), Falochron Zachodni – Odcinek Awaryjny (dok. nr 351/8) Pracownia 

Projektowa Wojciech Karolak, grudzień 2015 r.. 

− Sondaże urzędowe Portu Rybackiego Hel wykonane przez firmę S.C. ECHOGRAM,  

wrzesień 2011 r. i grudzień 2015 r. 

− Przegląd podwodny infrastruktury hydrotechnicznej w porcie Hel – oprac. PPP 

DAQUA, wrzesień 2014 r. 

4.0. Stan istniejący 

Obudowę Basenu Wyładunkowo-Manewrowego stanowi sześć obiektów hydrotechnicz-

nych, których konstrukcję i aktualny stan techniczny opisano poniżej. Akwen zlokalizowany 

jest na działce nr ewid. 573/33 będącej własnością Skarbu Państwa. 

A. Falochron Południowy 

Falochron Południowy zlokalizowany jest na działkach nr ewid. 573/35 i 573/31 obręb 

Hel. Działki są własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ZPM Hel KOGA. 

Pierwotna konstrukcja Falochronu Południowego została wykonana w latach dwudziestych 

XX wieku, w formie dwóch równoległych ciągów palisady drewnianej z nachylonych pali o 

średnicy ca 30 cm. Wewnątrz palisady wykonano dwa dodatkowe rzędy pionowych pali 

drewnianych a przestrzeń między palisadami wypełniona została narzutem kamiennym, uło-

żonym na materacu faszynowym.  

Budowla była przebudowywana w latach pięćdziesiątych XX w. a następnie w połowie lat 

dziewięćdziesiątych. Ostatnia przebudowa polegała na poszerzeniu falochronu od strony portu 
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do 9,80 m i wzmocnieniu jego konstrukcji z przystosowaniem do głębokości akwenu 7,0 m.  

Poszerzenie falochronu wykonano jako konstrukcję płytowo-żebrową o zmiennej szerokości 

6,3÷5,0 m, opartą na stalowej ściance szczelnej z grodzic G-62 o długości 13,0 m i na ruszcie 

ze stalowych pali rurowych 457/12 mm o długości 12,5 m.  

Falochron posiada długość 177,65 m i jest podzielony na 9 sekcji dylatacyjnych o długości ca 

21 m na odcinku podstawowym i 15,80 m w części głowicowej. W nowej nadbudowie na 

odcinku typowym wykształcono mur odwodny o grubości 50 cm oraz kanał instalacji ruro-

wych i paliwowych oraz studzienki poboru wody i paliwową. Przestrzeń między murem od-

wodnym a kanałami wypełniona została zagęszczonym zasypem, a na nim wykonano na-

wierzchnię betonową o grubości 18 cm, ze spadkiem 1% do basenu portowego. 

Odcinek głowicowy falochronu posiada długość 15,80 m i szerokość 12,70 m. Ostatnia prze-

budowa konstrukcji polegała na poszerzeniu istniejącej konstrukcji i jej wzmocnieniu. Uzy-

skano to poprzez wbicie na zewnątrz głowicy nowej stalowej ścianki szczelnej (grodzice G-62 

o długości 13,0 m) i powiązanie jej z istniejącą konstrukcją. Jednocześnie od strony we-

wnętrznej wbito dodatkowo dwa rzędy stalowych pali rurowych o średnicy 457 mm i długości 

12,50 m. Wykonano nowe mury odwodne (parapet zewnętrzny do rzędnej +3,00 m npm, mur 

wewnętrzny – do poziomu +1,60 m npm) oraz zrealizowano nową betonową nawierzchnię o 

grubości 18 cm ze spadkiem w kierunku awanportu. 

Od strony morza falochron zabezpieczony jest narzutem z kamienia łamanego, którego skarpa 

odmorska wykonana jest w nachyleniu 1:2 a korona narzutu – o szerokości ca 2,0 m - 

znajduje się na poziomie +1,0 m.  

W roku 2011 wykonany został remont części odwodnej (od strony portu) nadbudowy falo-

chronu obejmujący wymianę urządzeń odbojowych, remont górnej krawędzi muru odwodne-

go, remont przykryć studzienek instalacyjnych oraz remont drabinek ratowniczych. 

Wg materiałów archiwalnych podstawowe parametry techniczno-użytkowe budowli są nastę-

pujące: 

− długość budowli:        177,65 m 

− głębokość obliczeniowa (dopuszczalna):     7,00 m 

− rzędna naziomu falochronu:     +1,60 m npm 

− rzędna parapetu odmorskiego falochronu:     +3,0 m npm 

− dopuszczalne równomierne obciążenie naziomu:    20 kN/m2 

− ciągnienie za pachoły:       300 kN/sekcję dylat. 

W aktualnym Przeglądzie Okresowym budowli stan techniczny konstrukcji określa się jako 

średni. Stwierdzono następujące uszkodzenia i nieprawidłowości, których naprawę i usunięcie 

przewiduje się w niniejszym projekcie: 

− nieszczelność stalowej ścianki w rejonie połączenia z Nabrzeżem Remontowym, 

− przegłębienia dna praktycznie na całej długości budowli, 
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− uszkodzenia żelbetowego oczepu odwodnego przy jego dolnej krawędzi, 

− brak tablic o dopuszczalnym obciążeniu budowli. 

B. Nabrzeże Remontowe 

Nabrzeże Remontowe zlokalizowane jest na działkach nr ewid. 573/24 i 573/31 obręb Hel. 

Działki są własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ZPM Hel KOGA. Nabrze-

że Remontowe posiada długość 125,55 m i stanowi obudowę Basenu Wyładunkowo-

Manewrowego w Porcie Rybackim Hel od strony wschodniej. Południowy kraniec nabrzeża 

styka się z zewnętrznym Falochronem Południowym. Od strony północnej Nabrzeże Remon-

towe łączy się z Nabrzeżem Wyposażeniowym.  

Poprzednia konstrukcja Nabrzeża Remontowego została wykonana w latach sześćdziesiątych 

XX wieku, jako nabrzeże płytowe, w którym uskok naziomu utrzymywany był przez przednią 

żelbetową ściankę szczelną. W części lądowej żelbetowa płyta o szerokości 6,0÷6,75 m opie-

rała się na ruszcie prefabrykowanych pali żelbetowych. W części odwodnej płyta nabrzeża 

zakończona była murem żelbetowym o grubości 85 cm. W tej części konstrukcji wykonane 

były kanały dla instalacji.  

Nabrzeże Remontowe zostało przebudowane w latach 2002-2003. Przebudowa obejmowała 

wbicie nowej stalowej ścianki szczelnej (Larssen IIIn) o długości 16,0 m i wysunięcie linii 

cumowniczej o 1,0 m w kierunku akwenu portowego. W ten sposób szerokość nadbudowy 

żelbetowej wynosi obecnie 7,0÷7,75 m. Część nadwodna nabrzeża posiada koronę na pozio-

mie +1,50 m npm. Spód muru odwodnego budowli założono poniżej średniego poziomu mo-

rza, na rzędnej -0,40 m. Mur odwodny posiada w części licowej prefabrykowane płyty żelbe-

towe o wysokości 1,60 m. W części nadwodnej nabrzeża odtworzono istniejące kanały insta-

lacyjne przesklepiając je płytą żelbetową o grubości 20 cm (na niektórych odcinkach wykona-

no zdejmowane pokrywy żelbetowe). Na naziomie wykonano nawierzchnię w postaci płyty 

żelbetowej o grubości 20 cm ze spadkiem (ca 1%) w kierunku lądu, do odwodnienia liniowe-

go, usytuowanego w odległości 8,0÷12,0 m od nowej krawędzi odwodnej nabrzeża. Podsta-

wowe elementy konstrukcyjne nadbudowy nabrzeża wykonane zostały z Betonu Hydrotech-

nicznego B-40 i B-30. Konstrukcja nadwodna została podzielona na sekcje dylatacyjne o dłu-

gości 19,20÷21,80 m (za wyjątkiem sekcji nr 7 w rejonie Falochronu Południowego, której 

długość wynosi 3,30 m).  

Nabrzeże Remontowe wyposażone jest w typowe żeliwne pachoły cumownicze Zl-30 o ucią-

gu 300 kN, rozstawione co ok. 10,50 m. Jako urządzenia odbojowe zamontowane są wałki 

gumowe o średnicy 32 cm. Wałki rozmieszczone są w dwóch rzędach: 

− niższy: na ścianie odwodnej zawieszono ukośnie wałki o długości 2,75 m, 

− wyższy: w rejonie górnej krawędzi budowli zainstalowano wałki poziome o długości 

2,75 m, mocowane na trzpieniach rurowych; lico tych wałków cofnięte jest o 16 cm 

w stosunku do dolnych wałków ukośnych. 
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Wzdłuż odwodnej krawędzi nabrzeża, na naziomie, wykonany jest krawężnik z belek gumo-

wych 300 x 150 mm, z przerwami w miejscach usytuowania pachołów i drabinek ratowni-

czych.  

Wg materiałów archiwalnych podstawowe parametry techniczno-użytkowe budowli po ostat-

niej przebudowie są następujące: 

− długość budowli:        125,55 m 

− głębokość techniczna:       7,00 m 

− głębokość obliczeniowa (dopuszczalna):     8,50 m 

− rzędna naziomu nabrzeża:     +1,50 m npm 

− dopuszczalne równomierne obciążenie naziomu:    20 kN/m2 

− ciągnienie za pachoły:       2x300 kN/sekcję dylat.  

W aktualnym Przeglądzie Okresowym budowli stan techniczny konstrukcji określa się jako 

zadawalający. Stwierdzono następujące uszkodzenia i nieprawidłowości, których naprawę i 

usunięcie przewiduje się w niniejszym projekcie: 

− lokalne ubytki betonu ściany odwodnej, w rejonie drabinek ratowniczych, 

− uszkodzone powłoki malarskie pachołów cumowniczych, 

− liczne uszkodzenia urządzeń odbojowych, 

− uszkodzenia drabinek ratowniczych, 

− uszkodzenia nawierzchni betonowej na naziomie nabrzeża na powierzchni około 400 

m2, 

− brak tablic o dopuszczalnym obciążeniu budowli. 

C. Nabrzeże Wyposażeniowe 

Nabrzeże Wyposażeniowe zlokalizowane jest na działkach nr ewid. 573/15 i 573/31 obręb 

Hel. Działki są własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ZPM Hel KOGA. 

Nabrzeże Wyposażeniowe posiada długość 144,50 m i stanowi obudowę Basenu Wyładun-

kowo-Manewrowego w Porcie Rybackim Hel od strony wschodniej. Południowy kraniec na-

brzeża styka się z Nabrzeżem Remontowym. Od strony północnej Nabrzeże Wyposażeniowe 

łączy się z Pirsem Kaszubskim. 

Poprzednia konstrukcja Nabrzeża Wyposażeniowego została wykonana w latach sześćdziesią-

tych XX wieku, jako nabrzeże płytowe, w którym uskok naziomu utrzymywany był przez 

przednią ściankę szczelną stalową Larssen IIIn. W części nadwodnej nabrzeże posiadało płytę 

żelbetową o szerokości 6,0 m (sekcje dylatacyjne nr 1÷5) lub układ belkowo-żebrowy o cał-

kowitej szerokości 10,75 m – na sekcjach nr 6 i 7. Zarówno monolityczna płyta żelbetowa jak 

i układ żebrowo-belkowy opierały się na ruszcie prefabrykowanych pali żelbetowych. Wień-

cząca ruszt palowy płyta żelbetowa posiadała grubość 40÷50 cm, a w części odwodnej zakoń-

czona była murem żelbetowym o grubości 40 cm. Taki sam mur odwodny był wykonany na 
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odcinku konstrukcji żebrowo-belkowej. Na całej długości budowli, w rejonie muru odwodne-

go, wykonane były dwa kanały instalacyjne dla instalacji elektrycznych i rurowych. 

Nabrzeże Wyposażeniowe zostało przebudowane w latach 2002-2003. Przebudowa obejmo-

wała wbicie nowej stalowej ścianki szczelnej (zastosowano grodzice PU16) o długości 16,0 m 

i wysunięcie linii cumowniczej o 1,0 m w kierunku akwenu portowego. W ten sposób szero-

kość nadbudowy żelbetowej na odcinku na którym dotychczas była płyta żelbetowa (sekcje nr 

1÷5) wynosi obecnie 7,0 m. Na sekcjach nr 6 i 7, na których w części lądowej istniała ażuro-

wa konstrukcja belkowo-żebrowa poszerzono dotychczasową część odwodną tworząc płytę 

nabrzeża o łącznej szerokości 6,0 m. Część nadwodna nabrzeża posiada koronę na poziomie 

+1,50 m npm. Spód muru odwodnego budowli założono poniżej średniego poziomu morza, 

na rzędnej -0,40 m. Mur odwodny posiada w części licowej prefabrykowane płyty żelbetowe o 

wysokości 1,60 m. W części nadwodnej nabrzeża odtworzono istniejące kanały instalacyjne 

przesklepiając je płytą żelbetową o grubości 20 cm (na niektórych odcinkach wykonano zdej-

mowane pokrywy żelbetowe – patrz plan wyposażenia). Na naziomie wykonano nawierzchnię 

w postaci płyty żelbetowej o grubości 20 cm ze spadkiem (ca 1%) w kierunku lądu, do od-

wodnienia liniowego, usytuowanego w odległości 8,0 m od nowej krawędzi odwodnej na-

brzeża. Podstawowe elementy konstrukcyjne nadbudowy nabrzeża wykonane zostały z Beto-

nu Hydrotechnicznego B-40 i B-30. Konstrukcja nadwodna została podzielona na sekcje dyla-

tacyjne o długości 19,30÷24,35 m.   

Nabrzeże Wyposażeniowe wyposażone jest w typowe żeliwne pachoły cumownicze Zl-30 o 

uciągu 300 kN, rozstawione co ok. 8÷10 m. Jako urządzenia odbojowe zamontowane są wałki 

gumowe o średnicy 32 cm. Wałki rozmieszczone są w dwóch rzędach: 

− niższy: na ścianie odwodnej zawieszono ukośnie wałki o długości 2,75 m, 

− wyższy: w rejonie górnej krawędzi budowli zainstalowano wałki poziome, których li-

co cofnięte jest o 16 cm w stosunku do wałków ukośnych. 

Wzdłuż odwodnej krawędzi nabrzeża, na naziomie, wykonany jest krawężnik z belek gumo-

wych 300 x 150 mm, z przerwami w miejscach usytuowania pachołów i drabinek ratowni-

czych.  

Wg materiałów archiwalnych podstawowe parametry techniczno-użytkowe budowli po ostat-

niej przebudowie są następujące: 

− długość budowli (od lica Pirsu Kaszubskiego):    144,50 m 

− głębokość techniczna:       7,00 m 

− głębokość obliczeniowa (dopuszczalna):     8,50 m 

− rzędna naziomu nabrzeża:     +1,50 m npm 

− dopuszczalne równomierne obciążenie naziomu:    20 kN/m2 

− ciągnienie za pachoły:       2x300 kN/sekcję dylat.  
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W aktualnym Przeglądzie Okresowym budowli stan techniczny konstrukcji określa się jako 

zadawalający. Stwierdzono następujące uszkodzenia i nieprawidłowości, których naprawę i 

usunięcie przewiduje się w niniejszym projekcie: 

− lokalne ubytki betonu ściany odwodnej, w rejonie drabinek ratowniczych, 

− uszkodzone powłoki malarskie pachołów cumowniczych, 

− liczne uszkodzenia urządzeń odbojowych, 

− uszkodzenia drabinek ratowniczych, 

− brak tablic o dopuszczalnym obciążeniu budowli. 

D. Pirs Kaszubski 

Pirs Kaszubski zlokalizowany jest na działkach nr ewid. 573/37, 573/31 i 573/36 obręb 

Hel. Działki są własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ZPM Hel KOGA. Pirs 

Kaszubski stanowi budowlę wewnętrzną dzielącą akwen Portu Rybackiego Hel na Basen Wy-

ładunkowo-Manewrowy (awanport) i Basen Wewnętrzny Wyładunkowy. Po północnej stronie 

Pirsu Kaszubskiego znajduje się Nabrzeże Wyładunkowe, a po jego stronie południowej na-

brzeża Wyposażeniowe i Remontowe.  

Pierwsze falochrony portu rybackiego w Helu zostały zrealizowane w 1895 roku. Z tego okre-

su pochodzi też drewniana palisada z wnętrzem wypełnionym kamieniem, będąca zaczątkiem 

i rdzeniem istniejącego Pirsu Kaszubskiego. Poważne przebudowy Pirs przeszedł w latach 

1934-38 gdy z pierwotnego falochronu południowego zmienił funkcję na wewnętrzny pirs 

portowy, a następnie w latach 1953-55, gdy został poszerzony do 7,0 m. 

Ostatnią przebudowę Pirs Kaszubski przeszedł w latach 2001-2001. Przebudowa obejmowała 

wbicie nowej stalowej ścianki szczelnej z grodzic G-62 o długości 12,50 m 

Linia cumownicza Pirsu, na całym swym obwodzie, została wysunięta o 1,0 m w kierunku 

akwenu portowego. W ten sposób szerokość żelbetowej nadbudowy budowli wzrosła do 9,0 

m. Na całej długości Pirsu nie uzupełniano istniejącego rusztu palowego pod istniejącą płytą 

żelbetową.  

Część nadwodna Pirsu została podzielona na sekcje dylatacyjne o podstawowej długości 11,0 

m. Nadbudowa posiada koronę na poziomie +1,50 m npm. Spód muru odwodnego budowli 

założono poniżej średniego poziomu morza, na rzędnej -0,40 m. Grubość muru odwodnego 

wynosi od 56 cm (na poziomie korony nadbudowy) do 86 cm (na poziomie dolnej płyty no-

śnej budowli). Mur odwodny posiada w części licowej prefabrykowane płyty żelbetowe o wy-

sokości 1,10 m. Żelbetowa płyta nośna Pirsu ma grubość 30 cm. Usztywniona jest poprzecz-

nymi żebrami żelbetowymi o przekroju b x h = 50 x 70 cm rozstawionymi co 2,625 m (osio-

wo) i spinającymi przeciwległe mury odwodne budowli.  

Podstawowe elementy konstrukcyjne nadbudowy Pirsu wykonane zostały z Betonu Hydro-

technicznego B-30 i zbrojone prętami ze stali w gatunku 18G2 i St3S.  
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Pirs Kaszubski wyposażony jest w typowe żeliwne pachoły cumownicze Zl-15 o uciągu 150 

kN, rozstawione co ok. 5,50 m, po obu stronach Pirsu. Jako urządzenia odbojowe zamonto-

wane są wałki gumowe o średnicy 32 cm. Wałki rozmieszczone są w dwóch rzędach: 

− niższy: na ścianie odwodnej zawieszono ukośnie na łańcuchach ogniwowych D28 

mm wałki o długości 2,75 m, 

− wyższy: w rejonie górnej krawędzi budowli zainstalowano wałki poziome, których 

lico cofnięte jest o 16 cm w stosunku do wałków ukośnych. 

Wzdłuż odwodnej krawędzi Pirsu, na koronie muru odwodnego, wykonany jest krawężnik z 

belek gumowych 300 x 150 mm, z przerwami w miejscach usytuowania pachołów i drabinek 

ratowniczych. 

Wg materiałów archiwalnych podstawowe parametry techniczno-użytkowe budowli po ostat-

niej przebudowie są następujące: 

− długość budowli (od lica Nabrzeża Wyposażeniowego):    82,25 m 

− długość budowli (od lica Nabrzeża Wyładunkowego):       87,45 m 

− głębokość techniczna: 5,00 m 

− głębokość obliczeniowa (dopuszczalna):             6,50 m 

− rzędna naziomu nabrzeża:     +1,50 m npm 

− dopuszczalne równomierne obciążenie naziomu:    20 kN/m2 

− ciągnienie za pachoły:                                                2x150 kN / 1 sekcję dylat. 

W aktualnym Przeglądzie Okresowym budowli stan techniczny konstrukcji określa się jako 

zadawalający. Stwierdzono następujące uszkodzenia i nieprawidłowości, których naprawę i 

usunięcie przewiduje się w niniejszym projekcie: 

− przeszkody nawigacyjne w rejonie czoła Pirsu (pale drewniane w dnie – 8 szt.), 

− lokalne ubytki betonu ściany odwodnej, 

− uszkodzone powłoki malarskie pachołów cumowniczych, 

− liczne uszkodzenia urządzeń odbojowych, 

− uszkodzenia drabinek ratowniczych, 

− brak tablic o dopuszczalnym obciążeniu budowli. 

E. Pirs Wewnętrzny 

Pirs Wewnętrzny zlokalizowany jest na działce nr ewid. 573/32 obręb Hel. Działka jest 

własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ZPM Hel KOGA.  Pirs Wewnętrzny 

posiada długość 135,0 m i stanowi budowlę wewnętrzną portu usytuowaną między Basenem 

Wyładunkowo-Manewrowym a Basenem Jachtowym. Łączy on funkcję wewnętrznej budowli 

osłonowej (falochronu wewnętrznego) z funkcją postojową dla statków. Od strony zachodniej 

Pirs Wewnętrzny łączy się z odcinkiem przejściowym głównego Falochronu Zachodniego. Od 
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strony północnej przy Pirsie zlokalizowano stanowiska cumownicze dla jachtów wpływają-

cych do Mariny Hel zlokalizowanej w Basenie Jachtowym.  

Pirs Wewnętrzny zbudowany został w latach 2000-2001.  

Pirs Wewnętrzny posadowiony jest na systemie fundamentowym zawierającym: 

− dwa (zewnętrzne) rzędy kombinowanej stalowej ścianki  szczelnej („1/4” ) z gro-

dzic G-62 wbitych w rozstawie osiowym 5,05 m. Brusy posiadają długość od 13,50 

m w części nasadowej, do 15,50 m w części głowicowej Pirsu. Od strony połu-

dniowej pojedyncze brusy ścianki szczelnej (3 szt. w każdym polu między palami 

skrzynkowymi) zostały obcięte na poziomie -2,50 m w celu otworzenia podwodnej 

części budowli i możliwości częściowego tłumienia nadbiegającej fali na podwod-

nym nasypie kamiennym wykonanym w przestrzeni między zewnętrznymi ścian-

kami szczelnymi. 

− rząd stalowych pali rurowych o średnicy 457 mm i grubości ścianki 10 mm, wbi-

tych w nachyleniu 5:1 od strony Basenu Wyładunkowo-Manewrowego. Pale posia-

dają długość od 15,50 m do 17,50 m i wbite zostały co 3,20 m. 

Nadbudowa Pirsu Wewnętrznego podzielona jest na 6 sekcji dylatacyjnych o długościach 

22,40 m (pięć pierwszych sekcji) i 23,0 m (sekcja głowicowa). Korona pirsu posiada dwa po-

ziomy: od strony południowej (zewnętrznej) naziom znajduje się na poziomie +1,70 m i po-

siada szerokość 3,50 m. Od strony Basenu Jachtowego naziom wykonany jest na rzędnej 

+0,80 m, a jego szerokość wynosi 2,50 m. 

Szerokość całkowita żelbetowej nadbudowy Pirsu wynosi 6,0 m. Nadbudowa składa się z 

żelbetowych oczepów wieńczących ścianki szczelne, których spód znajduje się poniżej lustra 

wody: na rzędnej -0,50 m od strony północnej (wewnętrznej)  i -0,20 m od strony wejścia do 

portu. Oba oczepy połączone są żelbetową płytą nośną o grubości 40 cm. Od strony zewnętrz-

nej (południowej) wykonany jest mur odwodny o szerokości 85÷100 cm z koroną na poziomie 

+1,70 m npm. W rejonie osi pirsu wykonano murek żelbetowy o grubości 25÷40 cm utrzymu-

jący różnicę poziomów części wysokiej i niskiej Pirsu. Na jego koronie wykonana jest stalowa 

barierka ochronna. W części wysokiej Pirsu – w przestrzeni między murem odwodnym a 

murkiem środkowym - wykonana jest nawierzchnia betonowa o grubości 20 cm, ze spadkiem 

ca 1% w kierunku części niskiej, na której zlokalizowany jest rowek odwadniający.  

Podstawowe elementy konstrukcyjne nadbudowy Pirsu wykonane zostały z Betonu Hydro-

technicznego B-25 i zbrojone prętami ze stali w gatunku 18G2 i St3S.  

Wyposażenie Pirsu Wewnętrznego od strony Basenu Wyładunkowo-Manewrowego stanowią: 

- żeliwne pachoły ZL-22,5 co około 11,20 m (2 szt./sekcji dylatacyjnej), 

- stalowe drabinki wyłazowe,  

- krawężniki gumowe 300 x 150 mm wzdłuż krawędzi odwodnej, 
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- urządzenia odbojowe: wałki gumowe o średnicy 32 cm rozmieszczone w dwóch rzę-

dach: 

o niższy: na ścianie odwodnej zawieszono ukośnie, na łańcuchach ogniwowych 

D28 mm, wałki o długości 2,75 m, 

o wyższy: w rejonie górnej krawędzi budowli zainstalowano – na trzpieniach z 

rur stalowych D51 mm - wałki poziome, których lico cofnięte jest o ca 16 cm 

w stosunku do wałków ukośnych. 

Wg materiałów archiwalnych podstawowe parametry techniczno-użytkowe budowli są nastę-

pujące: 

− długość budowli:                   135,00 m 

− szerokość pirsu:                6,0 m 

− głębokość techniczna: 5,50 m 

− głębokość obliczeniowa (dopuszczalna):             7,50 m 

− rzędna naziomu pirsu:     +1,70 /+0,80 m npm 

− dopuszczalne równomierne obciążenie naziomu:    10 kN/m2 

− ciągnienie za pachoły:  2x225 kN po płd. stronie budowli. / 1 sekcję dylat. 

W aktualnym Przeglądzie Okresowym budowli stan techniczny konstrukcji określa się jako 

zadowalający. Stwierdzono następujące uszkodzenia i nieprawidłowości, których naprawę i 

usunięcie przewiduje się w niniejszym projekcie: 

− przegłębienia w linii cumowniczej Pirsu, 

− lokalne ubytki betonu ściany odwodnej, 

− uszkodzone powłoki malarskie pachołów cumowniczych, 

− uszkodzenia urządzeń odbojowych, 

− uszkodzenia drabinek ratowniczych, 

− brak tablic o dopuszczalnym obciążeniu budowli. 

F. Falochron Zachodni – Odcinek Awaryjny 

Falochron Zachodni – odcinek awaryjny zlokalizowany jest na działkach nr ewid. 573/32 i 

573/40 obręb Hel. Działki są własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ZPM 

Hel KOGA. Falochron Zachodni jest głównym zewnętrznym falochronem osłonowym Portu 

Rybackiego w Helu. Całkowita długość tego falochronu wynosi około 600 m. Rozpatrywany 

tu Odcinek Awaryjny jest południową częścią tej budowli, posiada długość 205,60 m i od 

strony północnej – w rejonie nasady Pirsu Wewnętrznego - łączy się z odcinkiem Przejścio-

wym Falochronu Zachodniego położonym na wysokości Basenu Jachtowego.  

Pierwsze falochrony portu rybackiego w Helu zostały zrealizowane w ostatnich latach  XIX 

wieku a następnie były sukcesywnie przebudowywane i modernizowane. Ostatnia znacząca 

przebudowa Falochronu Zachodniego miała miejsce na początku ostatniej dekady XX w. 
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Przed tą przebudową istniejąca konstrukcja podwodna Falochronu Zachodniego na rozpatry-

wanym tu odcinku wykonana była w formie dwóch równoległych ciągów palisady drewnianej. 

Wewnątrz palisady znajdowały się dwa dodatkowe rzędy pionowych pali drewnianych, a 

przestrzeń między palisadami wypełniona była narzutem kamiennym, ułożonym na materacu 

faszynowym. W części nadwodnej wykonana była masywna nadbudowa żelbetowa. 

Przebudowa Odcinka Awaryjnego Falochronu Zachodniego wykonana w latach dziewięćdzie-

siątych ubiegłego wieku polegała na wykonaniu poniższych zasadniczych robót na odcinku 

podstawowym (sekcje dylatacyjne nr 12÷19): 

− wbiciu od strony portu nowej ścianki szczelnej utrzymującej i uszczelniającej uskok 

naziomu, a jednocześnie stanowiącej podporę poszerzonej nadbudowy falochronu; za-

stosowano ściankę stalową z profili Larssen III, o długości 10,0 m, 

− wykonaniu nowej żelbetowej nadbudowy, poszerzonej z dotychczasowych 5,50 m do 

7,70÷8,0 m, z masywnym parapetem od strony zewnętrznej, sięgającym do poziomu 

średnio +3,37 m; korona naziomu znajduje się na rzędnej +1,77 do +1,82 m, a od stro-

ny portu mur odwodny obniżony jest do poziomu +1,37 m, 

− wykonaniu od strony morza narzutu ochronnego o pochyleniu skarpy odwodnej 1:2; 

zewnętrzna warstwa narzutu – o grubości ca 2,0 m - wykonana została z bloków ka-

miennych i prefabrykowanych żelbetowych gwiazdobloków o masie 3,0÷4,5 t, ułożo-

nych na warstwie obrzutu z kamienia łamanego o masie 1,5÷3,0 t przykrywającego 

rdzeń falochronu usypany z drobniejszego kamienia 10÷50 cm. 

Głowica falochronu (sekcja dylatacyjna nr 20) posiada szerokość 10,0 m. Tu zastosowano 

ściankę szczelną z profili stalowych Larssen IV o długości 12,0÷13,0 m. Ścianka wbita zosta-

ła również od czoła głowicy i od strony odmorskiej. 

Odcinek Awaryjny Falochronu Zachodniego posiada długość 207,60 m i jest podzielony na 9 

sekcji dylatacyjnych oznaczonych numerami 12÷20, z czego osiem o długości 24,0 m i jedna, 

głowicowa (nr 20), o długości ca 15,60 m. Pozioma płyta nośna poszerzonej nadbudowy ma 

grubość 40 cm i stężona jest ukrytymi żebrami o grubości 50 cm. Górna powierzchnia płyty 

wykonana została ze spadkiem ok. 1% w kierunku basenu portowego. W płycie nośnej wyko-

nano studzienki kontrolne 60 x 60 cm w rozstawie co ok. 5,0 m. Studzienki przewidziane były 

do ewentualnego uzupełnienia narzutu kamiennego w rdzeniu pierwotnego falochronu palisa-

dowego. Odwodny parapet falochronu, wznoszący się do rzędnej +3,37 m npm, jest masyw-

nym murem żelbetowym o grubości 60÷90 cm. W murze tym, od strony wewnętrznej wyko-

nane są wnęki na oprawy oświetleniowe i sprzęt ratunkowy. 

Wyposażenie hydrotechniczne Falochronu Zachodniego stanowią: 

− pachoły cumownicze Zl-22,5   

− drabinki ratownicze   . 
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− cylindryczne urządzenia odbojowe gumowe z wałków typu Wolbrom Ø320/130 mm, 

L = 3,10 m wzdłuż całej linii cumowniczej, z przerwami na drabinki ratownicze. Wał-

ki powieszone są na łańcuchach ogniwowych D23 mm, i mocowane do ściany odwod-

nej do zakotwionych w niej prętów Ø30 mm, 

Wg materiałów archiwalnych podstawowe parametry techniczno-użytkowe Odcinka Awaryj-

nego Falochronu Zachodniego są następujące: 

− długość budowli:        205,60 m 

− głębokość techniczna:       4,50 m 

− głębokość obliczeniowa (dopuszczalna):     4,50 m 

− rzędna naziomu falochronu:      +1,95 m npm 

− rzędna parapetu odmorskiego falochronu:    +3,55 m npm 

− dopuszczalne równomierne obciążenie naziomu:   20 kN/m2 

− ciągnienie za pachoły:                 2 x 225 kN/sekcję dylat.  

W aktualnym Przeglądzie Okresowym budowli stan techniczny konstrukcji określa się jako 

średni. Stwierdzono następujące uszkodzenia i nieprawidłowości, których naprawę i usunięcie 

przewiduje się w niniejszym projekcie: 

− przeszkody nawigacyjne przy budowli (pale drewniane wystające z dna – 5 szt.) 

− przegłębienia w linii cumowniczej budowli, 

− ubytki betonu ściany odwodnej, zły stan korony budowli na szerokości ścieżki cu-

mowniczej, 

− lokalne zniszczenia dywanika asfaltowego nawierzchni na koronie budowli, 

− uszkodzone powłoki malarskie pachołów cumowniczych, 

− znaczne uszkodzenia urządzeń odbojowych, 

− znaczne uszkodzenia drabinek ratowniczych, 

− brak sprzętu ratowniczego. 

5.0. Zakres projektowanych robót 

5.1. Usunięcie przeszkód nawigacyjnych w dnie 

W trakcie badań podwodnych rozpatrywanych budowli w roku 2014, w rejonie czoła Pir-

su Kaszubskiego oraz przy Falochronie Zachodnim stwierdzono występowanie w dnie akwe-

nu resztek pali drewnianych. Przewiduje się usunięcie tych elementów – łącznie 13 sztuk. 

5.2. Uszczelnienie stalowej ścianki szczelnej 

W badaniu podwodnym przeprowadzonym we wrześniu 2014 r. stwierdzono w rejonie po-

łączenia Falochronu Południowego z Nabrzeżem Remontowym nieszczelności ścianki bezpo-

średnio ponad istniejącym dnem akwenu. Uszkodzenia - objawiające się w postaci skorodo-
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wania grzbietów a także dolin fali ścianki – występują na odcinku o długości ca 5 m. Widać 

ślady wcześniejszych napraw ścianki, które okazały się nieskuteczne. Na dnie stwierdzono 

wysyp zasypu zza ścianki. W niniejszym projekcie przewidziano uszczelnienie ścianki na tym 

odcinku poprzez wykonanie korka betonowego. 

5.3. Likwidacja przegłębień 

W analizie głębokości w Basenie Wyładunkowo-Manewrowym posłużono się najnowszym 

sondażem z grudnia 2015 r. Z sondażu tego wynika, że głębokości występujące w Basenie 

zawierają się w przedziale od ca 4,50 m przy Falochronie Zachodnim do 8,30 m w centralnej 

części akwenu. Z punktu widzenia stateczności, a zatem bezpieczeństwa użytkowania, na-

brzeży stanowiących obudowę Basenu ważne są głębokości w bezpośrednim sąsiedztwie tych 

budowli i ich porównanie z projektowanymi głębokościami dopuszczalnymi dla poszczegól-

nych obiektów. 

Poniżej zestawiono charakterystyczne projektowane parametry głębokości dla poszczególnych 

obiektów. 

Budowla hydrotechniczna 
Głębokość tech-

niczna [m] 

Głębokość do-

puszczalna [m] 

A. Falochron Południowy 7,0 7,0 

B. Nabrzeże Remontowe 7,0 8,5 

C. Nabrzeże Wyposażeniowe 7,0 8,5 

D. Pirs Kaszubski 5,0 6,5 

E. Pirs Wewnętrzny 5,5 7,5 

F. Falochron Zachodni – odc. awaryjny 4,5 4,5 

 

Z przeprowadzonej analizy aktualnej batymetrii akwenu wynika, że głębokości dopuszczalne 

są przekroczone dla trzech budowli: 

− Falochronu Południowego, dla którego średnia istniejąca głębokość wynosi 7,30 m a 

głębokość największa 7,70 m, 

− Pirsu Wewnętrznego, dla którego średnia istniejąca głębokość wynosi 7,65 m a głębo-

kość największa 8,0 m, 

− Falochronu Zachodniego (Odc. Awaryjny), dla którego średnia istniejąca głębokość 

wynosi 5,20 m a głębokość największa 6,90 m (w rejonie samej głowicy – 7,50 m). 

Przy pozostałych budowlach Basenu głębokości są mniejsze od dopuszczalnych i wynoszą 

średnio: 

− przy Nabrzeżu Remontowym   - 7,60 m 

− przy Nabrzeżu Wyposażeniowym  - 7,30 m 

− przy Pirsie Kaszubskim   - 5,30 m, 
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Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania budowli przewiduje się likwidację stwierdzo-

nych przegłębień przy trzech obiektach, przy których istniejąca głębokość przekracza głębo-

kość dopuszczalną, poprzez wykonanie podwodnych zasypów z pospółki. Zasypy wykonane 

zostaną praktycznie na całej długości linii cumowniczej tych budowli, w pasie o szerokości 

7,0 m. Ogólna kubatura robót zasypowych wyniesie około 2.420 m3.  

Jednocześnie, dla stwierdzenia tendencji zmian głębokości rozpatrywanego Basenu porów-

nano istniejącą batymetrię z głębokościami pomierzonymi w roku 2011. Z analizy wynika, że 

układ dna w Basenie jest generalnie stabilny, a głębokości na przeważającej części akwenu w 

ciągu ostatnich czterech lat nie zmieniły się o więcej niż 20-30 cm (dokładność pomiaru wy-

nosi 10 cm). Większe zmiany, w kierunku niebezpiecznym czyli zwiększania się głębokości, 

stwierdzono przy Falochronie Zachodnim, gdzie na pewnym odcinku występuje głębokość ca 

6,90 m (znacznie przekraczająca głębokość dopuszczalną), a w rejonie głowicy tej budowli  

obecnie stwierdzono dno na poziomie – 7,50 m (w poprzednim sondażu było to ca 5,70 m). Z 

tego względu, po wykonaniu projektowanych tu robót zasypowych, zaleca się dalsze systema-

tyczne pomiary głębokości na odcinku głowicowym Falochronu Zachodniego. Wyniki tych 

pomiarów będą przesłanką – jeśli potwierdzi się występowanie tu procesów erozyjnych - do 

ewentualnego wykonania stałego umocnienia dna w tym rejonie.  

5.4. Remont murów odwodnych obiektów 

Stan konstrukcji betonowych oczepów wszystkich rozpatrywanych tu budowli wymaga 

drobnych napraw i uzupełnień stwierdzonych ubytków. W stosunkowo najlepszym stanie jest 

mur odwodny Falochronu Południowego, choć i tu przewidziano roboty naprawcze. Najgor-

szy jest stan oczepu odwodnego Falochronu Zachodniego. 

Na nabrzeżach Remontowym i Wyposażeniowym oraz na Pirsie Kaszubskim, na całej długo-

ści linii cumowniczej, przewiduje się likwidację istniejącej wnęki na krawędzi odwodnej (160 

x 320 mm) stanowiącej gniazdo istniejącej, górnej, poziomej odbojnicy. Naprawy dotyczyć 

będą przede wszystkim odwodnej, pionowej ściany nabrzeży, w tym typowych dla tego typu 

budowli, uszkodzeń dolnej krawędzi oczepu. Naprawy dotyczyć będą także fragmentów kon-

strukcji  uszkodzonych mechanicznie (głównie w rejonie wnęk drabinek cumowniczych) i 

likwidacji wnęk zawiesi kolidujących z projektowanymi odbojnicami. Na Falochronie Za-

chodnim przewiduje się również naprawę korony budowli, na szerokości istniejącej ścieżki 

cumowniczej, gdzie istniejący obecnie dywanik asfaltowy jest w bardzo złym stanie.  

Realizacja robót naprawczych istniejących konstrukcji betonowych wymagać będzie uprzed-

niego wykonania rozkuć i groszkowania istniejących powierzchni konstrukcji. Po wykonaniu 

napraw, w miejscu ich realizacji, przewidziano estetyzację nawierzchni betonowych poprzez 

nałożenie na nie specjalnej ujednolicającej powłoki. 

Projektowany zakres prac naprawczych, materiały i technologię robót szczegółowo opisano w 

pkt. 6.4. i przedstawiono na rysunkach wykonawczych. 
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5.5. Remont i wymiana urządzeń odbojowych 

Tylko na Falochronie Południowym stan techniczny urządzeń odbojowych jest dobry i nie 

wymaga ingerencji. Na pozostałych obiektach – zgodnie z zaleceniami zawartymi w Przeglą-

dzie okresowym urządzenia odbojowe kwalifikują się do naprawy lub sukcesywnej wymiany 

Na wszystkich pięciu obiektach, na których przewidziano wymianę lub naprawę urządzeń 

odbojowych obecnie zastosowane są gumowe odbojnice cylindryczne o średnicy zewnętrznej 

32 cm, mocowane na łańcuchach technicznych do uchwytów zamontowanych w ścianie na-

brzeża. Na Falochronie Zachodnim odbojnice zamocowane są  w jednym poziomym rzędzie. 

Na pozostałych czterech obiektach odbojnice dolnego rzędu zamontowano ukośnie, a dodat-

kowo wykonano górny, poziomy, rząd tych urządzeń, ulokowanych w specjalnych wnękach 

na górnej krawędzi nabrzeża. 

W niniejszym projekcie przyjęto poniższe założenia dotyczące urządzeń odbojowych na re-

montowanych nabrzeżach: 

− na Nabrzeżu Remontowym, Nabrzeżu Wyposażeniowym, Pirsie Kaszubskim i Falo-

chronie Zachodnim zastosowany będzie zmieniony system urządzeń odbojowych i 

montaż nowych odbojnic; 

− na Pirsie Wewnętrznym przyjęto wymianę najbardziej wyeksploatowanych z istnieją-

cych ukośnie zawieszonych wałków (19 szt.) na staroużyteczne, będące w dobrym sta-

nie, pochodzące z demontażu na pozostałych obiektach; ponadto należy przewidzieć 

skorygowanie (skrócenie) czynnej długości zawiesi łańcuchowych istniejących wał-

ków gumowych tak, by uzyskać optymalne pokrycie ściany odwodnej Pirsu urządze-

niami odbojowymi; 

− na Falochronie Zachodnim zmienia się system odbojowy: zastosowanie zostaną punk-

towe odbojnice gumowe typu MV 400 x 1000 mm z tarczami odbojowymi 1,0 x 1,20 

m – w rozstawie co 4,0 m; 

− na pozostałych obiektach, tzn. na Nabrzeżu Remontowym, Nabrzeżu Wyposażenio-

wym i Pirsie Kaszubskim, przewiduje się zastosować system odbojowy w postaci ra-

my z elementów wykonanych z elastomerów poliuretanowych zawierającej ciągłą bel-

kę poziomą (profil typu MLCB 250 x 250 mm) przy krawędzi odwodnej nabrzeża i 

pionowe słupki (profil typu MLCC 250 x 250 mm, l = 1,40 m) w standardowym roz-

stawie co 1,80 m; 

− obramowanie wnęk na drabinki ratownicze na Pirsie Wewnętrznym i Falochronie Za-

chodnim stanowić będą montowane pionowo gumowe urządzenia typu DD 300; 

− na głowicach Pirsu Kaszubskiego i Pirsu Wewnętrznego zamocowane zostaną odboj-

nice gumowe typu MKA 300 o długości 1,60 m (Pirs Kaszubski) i 1,20 m (Pirs We-

wnętrzny). 

Łącznie roboty wiązane z wymianą urządzeń odbojowych obejmować będą: 
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− demontaż istniejących odbojnic; 

− zamontowanie łącznie 343,75 mb odbojnic typu MLCB 250 x 250 mm z elastomerów 

PU (typowy montowany odcinek o długości 3,0 m) jako górnego, poziomego elementu 

ramy odbojowej; 

− zamontowanie łącznie 208 sztuk odbojnic typu MLCC 250 x 250 mm, l=1,40 m jako 

słupki pionowe przewidywanej ramy odbojowej w standardowym rozstawie co 1,80 

m; 

− montaż odbojnic typu DD300, pionowo przy wnękach drabinek na Pirsie Wewnętrz-

nym i Falochronie Zachodnim – łącznie 23,60 mb; 

− montaż odbojnic typu MV 400 x 1000 z tarczami odbojowymi 1,0 x 1,20 m – 51 szt.; 

− montaż odbojnic gumowych typu MKA 300 mm o długości 1,20 m i 1,60 m – łącznie 

18 szt. 

5.6. Remont i wymiana drabinek ratowniczych 

Stan istniejących drabinek ratunkowych – poza Falochronem Południowym, gdzie wy-

mieniono je w roku 2011 – wymaga naprawy lub wymiany na nowe. Łącznie na pięciu rozpa-

trywanych obiektach znajduje się 17 drabinek ratunkowych. Jedenaście z nich zakwalifikowa-

no do wymiany. Pozostałe 6 szt. należy naprawić, ponownie zabezpieczyć antykorozyjnie i 

zamontować w istniejących wnękach murów odwodnych. W remontowanych drabinkach na-

leży zastosować odpowiednią długość części podwodnej, łańcuchowej – zgodnie z rysunkiem 

nr 12. 

Szczegóły konstrukcji drabinek podano na rysunkach wykonawczych nr 12 i nr 13 oraz w 

opisie technicznym, w pkt. 6.6. 

5.7. Renowacja powłok malarskich pachołów cumowniczych 

Pachoły cumownicze na Falochronie Południowym zostały zabezpieczone w trakcie 

ostatniego remontu tego obiektu w roku 2011. Powłoki malarskie wszystkich istniejących, 

żeliwnych pachołów cumowniczych na pozostałych obiektach poddane zostaną renowacji wg 

zasad opisanych w pkt. 6.7. niniejszego opisu. Łącznie dotyczyć to będzie 74 pachołów Zl-30, 

Zl-22,5 i Zl-15. 

5.8. Uzupełnienie sprzętu ratowniczego i tablic informacyjnych 
W przeglądzie okresowym rozpatrywanych budowli hydrotechnicznych stwierdzono na 

niektórych z nich brak sprzętu ratowniczego i tablic informacyjnych o dopuszczalnym obcią-

żeniu naziomu. Przewiduje się uzupełnienie tych elementów w ilości 

− sprzęt ratunkowy - 2 kpl. 

− tablice informacyjne - 5 kpl. 
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5.9. Lokalne naprawy nawierzchni  

Na Nabrzeżu Remontowym i Wyposażeniowym stwierdzono uszkodzenia istniejącej na-

wierzchni betonowej o grubości 20 cm objawiające się rysami i pęknięciami oraz osiadaniem 

niektórych krawędzi. Wytypowano 10 płyt o wymiarach w planie średnio ca 4,50 x 4,50 m 

każda, łącznie  ca 214 m2, wymagających kapitalnego remontu (wymiany). Nadto istniejące na 

tych nabrzeżach odwodnienie linowe zostało w trakcie dotychczasowej eksploatacji uszko-

dzone i na odcinku o łącznej długości ca 95 mb kwalifikuje się do wymiany.  

Na koronie Falochronu Zachodniego stwierdzono uszkodzenia istniejącego dywanika as-

faltowego, w dwóch lokalizacjach, na łącznej powierzchni około 18 m2. Przewiduje się od-

tworzenie dywanika w tych miejscach wraz z remontem korony obrzeży istniejących studzie-

nek do uzupełniania narzutu podwodnego. 

5.10. Zestawienie podstawowych robót remontowych 

Poniżej w tabeli zestawiono podstawowe roboty remontowe w poszczególnych grupach i 

dla poszczególnych obiektów. 
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6.0. Opis projektowanych robót  

6.1. Usunięcie przeszkód nawigacyjnych w dnie 

Przewiduje się usunięcie wystających pozostałości pali drewnianych poprzez ich ucięcie na 

poziomie istniejącego dna, przed wykonaniem robót zasypowych związanych z likwidacją 

przegłębień występujących przy rozpatrywanych obiektach. 

6.2. Uszczelnienie stalowej ścianki szczelnej 

Uszczelnienie ścianki szczelnej Falochronu Południowego uzyska się poprzez wykonanie 

podwodnego korka betonowego (beton C20/25) o grubości średnio 30 cm i wysokości ca 90 

cm na długości stwierdzonego uszkodzenia, tj. 5,60 m. Całkowita kubatura betonu wyniesie 

ca 1,50 m3. Przed wykonaniem proj. korka na istniejącym dnie przewiduje się ułożenie war-

stwy geowłókniny (gramatura co najmniej 400 g/m2) a na niej dwóch warstw worków geotek-

stylnych wypełnionych piaskiem średnim lub grubym. Przewiduje się zastosowanie worków o 

wymiarach 0,40 x 1,20 x 1,80 m w ilości 10 szt. Worki zabezpieczać będą dno w tym rejonie 

a jednocześnie stanowić zewnętrzny „szalunek” dla korka betonowego. Szczegóły pokazano 

na rys. nr 4. 

Uszczelnienie ścianki należy wykonać przed realizacją robót zasypowych związanych z li-

kwidacją przegłębień występujących przy tej budowli. 

6.3. Likwidacja przegłębień 

Likwidacja przegłębień polegać będzie na wykonaniu zasypu podwodnego z gruboziarni-

stego gruntu mineralnego. Należy użyć pospółki o uziarnieniu 2-40 mm. W profilu poprzecz-

nym zasyp winien posiadać półkę poziomą o szerokości 7,0 m (licząc od ścianki szczelnej 

nabrzeża) a następnie opadać skarpą o nachyleniu 1:3 w kierunku basenu portowego. Zasyp – 

w celu wypchnięcia ewentualnych osadów dennych zalegających przy ściance szczelnej – na-

leży wykonywać w kierunku od nabrzeża do akwenu portowego.  

Dla Falochronu Zachodniego i Falochronu Południowego, dla których projekty budowlane 

przewidywały głębokość dopuszczalną równą głębokości technicznej, poziom półki poziomej 

zasypu winien być równy głębokości technicznej, czyli odpowiednio 4,50 m i 7,0 m. Dla Pirsu 

Wewnętrznego przyjęto, że zasyp wykonywany będzie do rzędnej -7,0 m, czyli 0,50 m powy-

żej głębokości dopuszczalnej. Kształt zasypów pokazano na rys. nr 2.A, 2.E i 2.F. 

Tolerancja wykonania zasypu podwodnego powinna wynosić +0/-30 cm dla Falochronu Za-

chodniego i Falochronu Południowego (konieczność zachowania głębokości technicznej jako 

gwarantowanej przy budowli). Dla Pirsu Wewnętrznego tolerancja dla poziomu stropu zasypu 

podwodnego wynosi ±30 cm. 
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6.4. Remont murów odwodnych obiektów 

6.4.1. Projektowany zakres rozkuć żelbetu 

Projektowany remont murów odwodnych wymagać będzie wykonania robót przygotowaw-

czych w postaci rozkuć żelbetu w niżej podanym zakresie: 

na Nabrzeżu Remontowym (B): 

- rozkucia w rejonie wnęk drabinek – 0,21 m3 

- nadkucia w rejonie wnęk istn. poziomych odbojnic na koronie nabrzeża – 0,85 m3 

na Nabrzeżu Wyposażeniowym (C):  

- rozkucia w rejonie wnęk drabinek – 0,18 m3 

- nadkucia w rejonie wnęk istn. poziomych odbojnic na koronie nabrzeża – 1,00  m3 

na Pirsie Kaszubskim (D): 

- rozkucia w rejonie wnęk drabinek – 0,12 m3 

- nadkucia w rejonie wnęk istn. poziomych odbojnic na koronie nabrzeża – 0,60 m3 

- zgroszkowanie powierzchni 6 starych wnęk zawiesi wałków 

przewidzianych do likwidacji – 1,20 m2 

na Pirsie Wewnętrznym (E): 

- zgroszkowanie powierzchni 4 starych wnęk na czole pirsu – 0,90 m2 

na Falochronie Zachodnim (odcinek awaryjny) (F): 

- skucie dywanika asfaltowego o grub. średniej ca 5 cm na ścieżce cumowniczej – 

207,70 m2 

- nadkucia korony muru odwodnego – 18,88 m3 

- rozkucia w rejonie wnęk drabinek – 0,44 m3 

- zgroszkowanie powierzchni 21 starych wnęk – 4,20 m2 

- zgroszkowanie powierzchni istn. wnęk drabinek: 

     na głębokość 3 cm – 2,50 m2 

     na głębokość 1 cm – 2,20 m2 

6.4.2. Prace naprawcze konstrukcji betonowych. 

A. Prace naprawcze konstrukcji betonowych z zastosowaniem mieszanki betonowej. 

Zakres planowanych prac naprawczych z zastosowaniem mieszanki betonowej: 

Nabrzeże Remontowe (B) wg rys. 3B:  

- likwidacja wnęk na koronie nabrzeża (z uwzględnieniem napraw rejonu drabi-

nek oraz ubytków na krawędziach wnęki) – 123,15 mb  
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Nabrzeże Wyposażeniowe (C) wg rys. 3C:  

- likwidacja wnęk na koronie nabrzeża (z uwzględnieniem napraw rejonu drabi-

nek oraz ubytków na krawędziach wnęki) – 142,70 mb  

Pirs Kaszubski (D) wg rys. 3D :  

- likwidacja wnęk na koronie nabrzeża (z uwzględnieniem napraw rejonu drabi-

nek oraz ubytków na krawędziach wnęki) – 86,90 mb  

- likwidacja starych wnęk zawiesi wałków na czole pirsu – górnych (2 szt.) i 

dolnych (4 szt.) 

Pirs Wewnętrzny (E) wg rys. 3E :  

- likwidacja starych wnęk na czole pirsu (4 szt.) 

Falochronu Zachodni odcinek Awaryjny (F) wg rys. 5: 

- naprawy korony muru odwodnego na długości 188,80 m 

- reprofilacja wnęk drabinek ratunkowych w 4 miejscach 

- odtworzenie uszkodzonych schodów betonowych na odcinku ca 4,50 m 

- likwidacja istniejących wnęk zawiesi wałków, kolidujących z projektowanymi 

odbojnicami – 21 szt.  

Projektowane prace naprawcze wykonane zostaną z zastosowaniem betonu klasy 

C30/37 XF 4 wg PN-EN 206-1. Przed betonowaniem należy usunąć skorodowane fragmenty 

istniejącej konstrukcji, stary beton zwilżyć wodą aż do nasycenia powierzchni do stanu mato-

wo-wilgotnego. Odsłonięte istniejące zbrojenie należy oczyścić. Zarówno powierzchnię beto-

nu jak i pręty należy zagruntować zaprawą na bazie cementu, do wykonywania warstw zabez-

pieczających odsłonięte zbrojenie oraz warstw sczepnych. 

Zaprawa gruntująca powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1504-7 i posiadać następują-

ce właściwości: 

- wysoka przyczepność do betonu i stali (min przyczepność do betonu 2 MPa po 28 

dniach), 

- wytrzymałość na ściskanie  > 50 MPa po 28 dniach, 

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu  > 5,5 MPa po 28 dniach, 

- moduł sprężystości liniowej ok. 20 GPa po 28 dniach, 

- odporność na korozję siarczanową i penetrację przez wodę i chlorki. 

Można zastosować  np. zaprawę Sika Monotop – 910 firmy Sika lub inną spełniającą wymie-

nione wymagania. 

Warunki przygotowania i aplikacji zaprawy zgodnie z instrukcją producenta środka. 

Zaleca się zastosowanie domieszek poprawiających własności mieszanki betonowej i 

betonu, a uwzględniające miejsce przygotowania mieszanki, warunki dostawy, warunki pogo-

dowe, rodzaj i gabaryty konstrukcji. Domieszki te muszą spełniać wymagania normy PN-EN 

934-2. 
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Zaleca się stosować zestaw domieszek jednego producenta. 

Domieszki uplastyczniające o następujących właściwościach: 

- pozwalają na uzyskanie potrzebnej konsystencji przy zmniejszeniu zapotrzebowa-

nia na wodę, wydłużają okres utrzymywania konsystencji mieszanki, 

- zwiększają plastyczność i jednorodność mieszanki betonowej, 

- zwiększają szczelność i obniżają nasiąkliwość betonu, 

- pozwalają na uzyskanie wyższych wytrzymałości betonu, 

- nie zawierają związków chemicznych powodujących korozję stali zbrojeniowej. 

Można zastosować  np. niżej podane środki firmy Sika: 

Plastiment BV1 M – domieszka plastyfikująca, 

Plastiment BVTT 99 – domieszka opóźniająca wiązanie i plastyfikująca, 

Sika ViscoCrete 3088 – domieszka silnie upłynniająca  

lub inny zestaw pozwalający na uzyskanie podobnych cech betonu. 

Warunki przygotowania i aplikacji domieszki zgodnie z instrukcją producenta środka. 

Domieszki napowietrzające powinny charakteryzować się następującymi właściwościami: 

− poprawiają urabialność mieszanki, 

− pozwalają na uzyskanie betonu o podwyższonej wodoszczelności, odporności na 

mróz i na chlorki zawarte w wodzie morskiej oraz ograniczają tendencje do po-

wstawania zarysowań, 

− nie zawierają związków chemicznych powodujących korozję stali zbrojeniowej. 

Można zastosować  np. SikaAer-200S/35 firmy Sika lub Centrament Air 202 firmy MC Bau-

chemie albo inny zestaw pozwalający na uzyskanie podobnych cech betonu. 

Warunki przygotowania i aplikacji środka zgodnie z instrukcją producenta. 

Podczas naprawy korony muru odwodnego na Falochronie Zachodnim należy pamiętać 

o wykonaniu dylatacji remontowanej części ściany. Dylatacje naprawianej części muru po-

winny się pokrywać z dylatacjami istniejącej nadbudowy żelbetowej. Powierzchnie betonu na 

dylatacji należy pokryć powłoką bitumiczną (2x). Obrzeże dylatacji należy poszerzyć do 15 

mm na głębokość 30 mm, wnętrze szczeliny zagruntować np. środkiem Primer 3 firmy Sika, 

lub innym o zbliżonych własnościach, włożyć podkładkę taśmową i wypełnić szczelinę kitem 

elastycznym np. Sikaflex PRO 3 w kolorze betonu (RAL 7032), wyprofilować wklęsłą po-

wierzchnię kitu. Szczegóły pokazano na rys. nr 5. 

Alternatywnie można zastosować np. materiały firmy MC Bauchemie: grunt - Mycoflex 4151, 

wałek PE i trwale elastyczny kit na bazie polimerów, odporny na działanie wody – np. Myco-

flex 488MS. 

B. Naprawy ubytków powierzchniowych betonu zastosowaniem zapraw naprawczych 
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B1. Uzupełnienia ubytków betonu powyżej poziomu wody. 

Do uzupełnienia ubytków betonu: niezbyt rozległych, o głębokości do 10 cm i zlokalizowa-

nych powyżej poziomu wody należy zastosować specjalistyczną zaprawę naprawczą gwaran-

tującą trwałe powiązanie z istniejącą konstrukcją.  

Zastosowanie zapraw naprawczych do uzupełnienia ubytków betonu, musi być poprzedzone 

starannym oczyszczeniem powierzchni do zdrowego betonu. Podłoże ma być szorstkie. Ewen-

tualnie odsłonięte zbrojenie, należy oczyścić do stopnia czystości określonego w zaleceniach 

producenta. Odkryte zbrojenie i powierzchnię starego betonu trzeba zabezpieczyć powłoką 

sczepną. Warstwa sczepna powinna zapewnić wytrzymałość na odrywanie warstw nałożonych 

na zaprawie sczepnej średnio nie mniej niż 1,5 MPa (pull-off po 28 dniach). Następnie należy 

ręcznie wypełnić ubytki betonu zaprawą do napraw powierzchni pionowych, układając ją na 

mokrą warstwę sczepną. 

Zaprawa naprawcza powinna spełniać następujące parametry: 

- zaprawa typu PCC (na bazie cementu modyfikowana polimerem) do napraw kon-

strukcyjnych dla powierzchni pionowych 

- musi spełniać wymagania dla klasy ekspozycji związanej z obiektami hydrotech-

nicznymi oraz w zakresie korozji betonu zgodnie z tablicą 1 normy PN-EN 206-

1:2003  

Można zastosować np. 

- zestaw naprawczy firmy Sika: warstwa sczepna Sika Repair 10 i zaprawa Sika Re-

pair 13 

lub 

- zestaw firmy MC Bauchemie: warstwa sczepna Zentrifix KMH i zaprawa Nafufill 

KM 250 

lub inny o tych samych parametrach technicznych.  

Warunki przygotowania i aplikacji zgodnie z instrukcją producenta środka. 

Szacunkowo przyjęto konieczność uzupełnienia ubytków betonu o kubaturze odpowiednio: 

- na Nabrzeżu Remontowym (B)         – ca 0,100 m3 

- na Nabrzeżu Wyposażeniowym (C)  – ca 0,060 m3 

- na Pirsie Kaszubskim (D)                  – ca 0,050 m3  

- na Pirsie Wewnętrznym (E)               – ca 0,020m3 

- na Falochronie Zachodnim – odc. awaryjny (F)  - ca 0,100 m3 

Ilości te należy ewentualnie skorygować bezpośrednio przed przystąpieniem do róbót. 

B2. Uzupełnienia ubytków betonu poniżej poziomu wody. 

Z uwagi na lokalizację ubytków pod wodą lub w strefie wahań wody, przewidziano, że 

roboty naprawcze wykonane będą przez ekipy nurkowe. Przed przystąpieniem do reprofilacji 
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należy powierzchnię betonu oczyścić z glonów, porostów i skorodowanej warstwy betonu. 

Odsłonięte zbrojenie należy oczyścić np. metodą hydromonitoringu lub z użyciem szczotek 

drucianych. Do reprofilacji trzeba zastosować specjalną zaprawę do napraw podwodnych. 

Materiał należy nanosić porcjami: gałkami w przypadku małych ubytków lub porcjami więk-

szymi - w siatkach przy bardziej rozległych ubytkach. Zaleca się zastosowanie pomocniczego 

roboczego szalunku jako podparcia od dołu. Zaprawę naprawczą trzeba mocno docisnąć i 

wyrównać. 

Materiał naprawczy do tych robót powinien spełniać niżej podane wymagania: 

- przy ręcznym układaniu przez nurka nie może następować zjawisko rozmywania 

materiału w wodzie; 

- wysoka przyczepność; 

- szybkie wiązanie;  

- wysoka odporność na ścieranie. 

Można zastosować  np. niżej podane środki:  

- Sika SCM + SikaRock AM 3 + Sika UWC 100 - zaprawa naprawcza firmy Sika 

będąca mieszanką (w odpowiednich proporcjach) gotowych zapraw;   

lub 

- MC DUR Unterwater Pro - żywica epoksydowa do stosowania pod wodą  

                        firmy MC Bauchemie  

lub inny środek spełniający wyżej wymienione wymagania. 

Warunki przygotowania i aplikacji zgodnie z instrukcją producenta środka. 

Szacunkowo przyjęto, że przeprowadzenie planowanych napraw będzie wymagało niżej 

podanych ilości zaprawy naprawczej, odpowiednio: 

- na Falochronie Południowym (A) wg rys. 3A – ca 0,200 m3 

- na Pirsie Wewnętrznym (E) wg rys. 3E – 0,010 m3 

- na Falochronie Zachodnim – odc. awaryjny (F) wg rys. 3F i 6  - 0,050 m3 

Ilości te należy ewentualnie skorygować bezpośrednio przed przystąpieniem do róbót. 

6.4.3. Estetyzacja powierzchni ściany odwodnej. 

Dla ujednolicenia kolorystyki starej, naprawionej i nowej powierzchni betonu na pio-

nowych ścianach odwodnych remontowanych budowli, zaleca się wykonać szpachlówkę wy-

równawczą o grubości do 2 mm stosując np. niżej podane środki:  

Sika Repair 30F  lub Sikagard 720 EpoCem firmy Sika lub inną o podobnych własnościach.  

Alternatywnie można zastosować powłoki malarskie np. zestaw zalecany dla obiektów 

hydrotechnicznych przez firmę MC Bauchemie: 

- warstwa gruntowa – żywica epoksydowa MC DUR 1177 MV 

- barwna warstwa ochronna - żywica MC DUR 2496 CTP (kolor betonu) 
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Warunki przygotowania i aplikacji zgodnie z instrukcją producenta środka. 

 Przyjęto konieczność estetyzacji powierzchni betonu odpowiednio: 

- na Nabrzeżu Remontowym (B) - na całej powierzchni ściany odwodnej  tj. ca 242,5 

m2 

- na Nabrzeżu Wyposażeniowym (C) - na całej powierzchni ściany odwodnej  tj. ca 

278 m2 

- na Pirsie Kaszubskim (D) - na całej powierzchni ściany odwodnej od strony Basenu 

Manewrowo-Wyładunkowego i na czole tj. ca 177 m2 

- na Pirsie Wewnętrznym (E) - na czole ca 9,50 m2, przy nasadzie ca 17,00 m2 

- na Falochronie Zachodnim – odc. awaryjny (F) - na całej powierzchni ściany odwod-

nej falochronu od strony basenu portowego i na czole tj. ca 327 m2 

Prace remontowe i naprawcze konstrukcji betonowych muszą być prowadzone przez specja-

listyczne przedsiębiorstwo, posiadające doświadczenie w wykonywaniu remontów i moder-

nizacji obiektów.  

Wykonawca powinien użyć materiałów pochodzących tylko z jednego, spójnego systemu 

napraw i ochrony betonu jednego producenta. Stosowanie materiałów z innych systemów 

lub różnych producentów prowadzi często do obniżenia jakości i trwałości napraw. 

6.5. Remont i wymiana urządzeń odbojowych 

6.5.1. Roboty rozbiórkowe 

Planowany remont odbojnic będzie poprzedzony robotami demontażowymi wyszcze-

gólnionymi poniżej: 

na Nabrzeżu Remontowym (B): 

- demontaż odbojnic poziomych z wałków gumowych typu Ø320×2750 mm – 36 kpl. 

- obcięcie kotew mocujących wałki poziome  – 78 szt. 

- demontaż odbojnic z wałków gumowych typu Ø320×2750 mm zawieszonych ukośnie wraz 

z łańcuchami – 44 kpl. 

- demontaż odbojnic przy drabinkach, z belek gumowych w obudowie  

     stalowej wraz z zakotwieniem – 3 szt. 

na Nabrzeżu Wyposażeniowym (C): 

- demontaż odbojnic poziomych z wałków gumowych typu Ø320×2750 mm – 38 kpl. 

- obcięcie kotew mocujących wałki poziome  – 90 szt. 

- demontaż odbojnic z wałków gumowych typu Ø320×2750 mm 

zawieszonych ukośnie wraz z łańcuchami – 51 kpl. 

- demontaż odbojnic przy drabinkach, z belek gumowych w obudowie  
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     stalowej wraz z zakotwieniem – 2 szt. 

na Pirsie Kaszubskim (D): 

- demontaż odbojnic poziomych z wałków gumowych typu Ø320×2750 mm – 29 kpl. 

- obcięcie kotew mocujących wałki poziome  – 58 szt. 

- demontaż odbojnic z wałków gumowych typu Ø320×2750 mm 

zawieszonych ukośnie wraz z łańcuchami – 31 kpl. 

- demontaż odbojnic przy drabinkach, z belek gumowych w obudowie  

     stalowej wraz z zakotwieniem – 7 szt. 

- obcięcie uchwytów z pręta Ø28 mm – 6 szt. 

na Pirsie Wewnętrznym (E): 

- demontaż uszkodzonych odbojnic z wałków gumowych typu Ø320×2750 mm zawieszo-

nych ukośnie – 21 kpl. 

- demontaż odbojnic przy drabinkach, z belek gumowych w obudowie stalowej wraz z zako-

twieniem – 6 szt. 

- demontaż odbojnicy z opony zakotwionej w murze – 1 szt. 

- demontaż odbojnic z opon zawieszonych na pachołach – 2 szt. 

- obcięcie uchwytów z pręta Ø30 mm – 4 szt. 

na Falochronie Zachodnim- odcinek awaryjny (F): 

- demontaż odbojnic z wałków gumowych typu Ø320 mm wraz z łańcuchami – 56 kpl. 

- demontaż odbojnic przy drabinkach, z opon staroużytecznych wraz z zakotwieniem   – 6 

szt. 

- obcięcie uchwytów z pręta Ø30 mm – 21 szt. 

6.5.2. Konstrukcja urządzeń odbojowych 

I. Nabrzeże Remontowe, Wyposażeniowe i  Pirs Kaszubski 

Na tych trzech nabrzeżach przewiduje się zmianę systemu urządzeń odbojowych i zasto-

sowanie całkowicie nowych odbojnic. Proponuje się wykonać na ścianie odwodnej tych na-

brzeży odbojnicę w postaci klasycznej ramy odbojowej zawierającej górną belkę poziomą, 

ciągłą i pionowe słupki w standardowym rozstawie co 1,80 m. Belka pozioma umiejscowiona 

będzie przy górnej krawędzi odwodnej budowli i jej zamocowanie wymagać będzie uprzed-

niej likwidacji istniejącej wnęki (16 x 32 cm) na koronie nabrzeża. Belki pionowe, o długości 

1,40 m sięgać będą około 18 cm poniżej średniego stanu morza.  

Przewiduje się zastosowanie profili z elastomerów poliuretanowych. Materiał ten charaktery-

zuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i rozerwanie, wysokim wydłużeniem przed 

zerwaniem, odpornością na czynniki środowiskowe (woda morska, ozon) a także wysoką ela-

stycznością. Proponowane profile posiadać będą gabarytową wielkość przekroju 250 x 250 
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mm. Belka pozioma oznaczona symbolem MLCB posiadać będzie na swej górnej odwodnej 

krawędzi wyoblenie o promieniu ca 90 mm poprawiające warunki jej pracy na styku statek – 

nabrzeże. Standardowa długość typowego odcinka belki poziomej wynosi 3,0 m. Ze względu 

na konieczność dopasowania się do istniejącej konfiguracji, w tym przede wszystkim do roz-

stawu drabinek, w każdym polu między wnękami drabinek wystąpi co najmniej jeden element 

o długości, którą należy indywidualnie dopasować na budowie. Słupki pionowe wykonane z 

profilu typu MLCC w przekroju posiadać będą kształt zbliżony do kwadratu, z niewielkimi 

zaobleniami krawędzi zewnętrznych. Standardowy rozstaw tych belek, w rejonach drabinek 

ratowniczych i na końcach budowli, będzie odpowiednio dostosowany do miejscowych wa-

runków – patrz rysunki wyposażenia. 

Wg oświadczenia wytwórcy tych odbojnic wartość absorbowanej przez nie energii w trakcie 

operacji cumowania jednostek wynosi około 12,0 kNm na 1 mb elementu odbojowego. 

Projektowane odbojnice mocowane będą do istniejącej żelbetowej nadbudowy nabrzeży za 

pomocą śrub wklejanych (połączenia chemiczne) M-24 x 290 mm. Wytrzymałość mechanicz-

na śrub nie może być niższa niż 5.8. Rozstaw standardowy zakotwień przyjęty w tym projek-

cie to 675 mm dla belek poziomych i 475 mm dla słupków pionowych. Pośrednim elementem 

mocującym odbojnice będzie stalowy ceownik o wysokości 100 mm usadowiony w specjal-

nym gnieździe proponowanych profili. Wszystkie stalowe elementy zakotwienia odbojnic 

będą zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubości powłoki mini-

mum 80 µm. 

Jednocześnie na czole głowicy Pirsu Kaszubskiego przewiduje się zainstalowanie 11 kpl. od-

bojnic typu MKA-300 o wysokości 300 mm i długości 1,60 m. Te odbojnice wykonane będą 

również z elastomerów poliuretanowych. Odbojnice mocowane będą do żelbetowej konstruk-

cji pirsu za pomocą wklejanych śrub kotwiących M-30x350 mm (8 szt. na jedną odbojnicę. 

Rozmieszczenie projektowanych odbojnic MKA-300 na Pirsie Kaszubskim pokazano na rys. 

nr 2D a konstrukcję odbojnic – na rys. 10. 

 

 II. Pirs Wewnętrzny 

Na wchodzącej w zakres niniejszego opracowania południowej ścianie Pirsu Wewnętrz-

nego, uwzględniając aktualny stan urządzeń odbojowych, przewiduje się następujący zakres 

robót naprawczych: 

− wymianę 19 szt. najbardziej uszkodzonych istniejących gumowych wałków na staro-

użyteczne pochodzące z demontażu i będących w dobrym stanie tych urządzeń na 

nabrzeżach Remontowym, Wyposażeniowym i Pirsie Kaszubskim; na rys. nr 2E 

wskazano odbojnice do wymiany; 

− przepięcie łańcuchowych zawiesi istniejących wałków gumowych dla uzyskania lep-

szego pokrycia ściany odwodnej istniejącymi urządzeniami odbojowymi; 
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− zamontowanie na głowicy Pirsu 7 kpl. odbojnic z elastomerów PU typu MKA-300 o 

długości 1200 mm; rozmieszczenie tych odbojnic pokazano na rys. nr 2E, konstruk-

cję – na rys. nr 10; 

− wymianę wszystkich pionowych odbojnic osłaniających wnęki drabinek ratowni-

czych na urządzenia gumowe o profilu DD-300 i długościach 1300 mm (przy 3 wnę-

kach) i 1700 mm przy wnęce na nasadzie Pirsu – patrz rys. nr 8. 

Nie przewiduje się ingerencji w górnym rzędzie odbojnic Pirsu Wewnętrznego zawierającym 

gumowe wałki o średnicy 320 mm. 

III. Falochron Zachodni – Odcinek Awaryjny 

Na tym obiekcie przewiduje się zmianę systemu odbojowego. Proponuje się zastąpić ist-

niejące odbojnice gumowe w postaci cylindrów o średnicy 320 mm zawieszone w sposób cią-

gły na punktowe urządzenia odbojowe typu MV 400 wyposażone w tarcze odbojowe 1,0 x 

1,20 m. Odbojnice te rozmieszczone będą w rozstawie co 4,0 m (patrz rys. nr 2F). 

Odbojnice typu MV 400 posiadać będą wysokość 400 mm i długość 1,0 m i mocowane będą 

do ściany nabrzeża za pomocą systemowych wklejanych śrub kotwiących M24x270 mm. 

Urządzenia wyposażone będą w tarcze odbojowe o powierzchni 1,0 x 1,20 m i grubości 80 

mm z wykładziną z PE UHMW. Każdy z takich punktów odbojowych jest zdolny do zabsor-

bowania energii ca 73 kNm i został dobrany dla obsługi zawijających tu jednostek pasażer-

skich, w tym katamaranów. Konstrukcję odbojnic MV 400 pokazano na rys. nr 11. 

Ponadto na Falochronie Zachodnim przewiduje się zamontowanie odbojnic gumowych DD-

300, jako pionowe osłony wnęk drabinek cumowniczych (L = 1,30 m) i narożnika głowicy 

falochronu (L = 2,0 m). Szczegóły pokazano na rys. nr 9.  

6.5.3. Wymagania dotyczące materiału odbojnic 

A. Dla odbojnic z elastomeru poliuretanowego 

Właściwości elastomeru PU zastosowanego do produkcji projektowanych odbojnic po-

winny spełniać poniższe parametry: 

− Twardość:      82o±3 Shore A 

− Wytrzymałość na rozciąganie:   min. 18 MPa 

− Wydłużenie przy zerwaniu:    min. 350% 

− Odporność na przedarcie:    min. 20 kN/m 

− Odporność na działanie ozonu:   brak pęknięć 

− Odporność na działanie wody morskiej: objętość +2 %, twardość -8o  Shore 

A 

B. Dla odbojnic gumowych 
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Wymaga się by projektowane odbojnice gumowe i materiał, z którego będą wykonane 

spełniały poniższe warunki: 

− Twardość:      nie więcej niż 78o Shore A 

− Wytrzymałość na rozciąganie:   min. 16 MPa 

− Wydłużenie przy zerwaniu:    min. 350% 

− Odporność na przedarcie:    min. 70 kN/m 

− Odporność na działanie ozonu:   brak pęknięć 

− Odporność na działanie wody morskiej: objętość +10/-5%, twardość ±10o   

Shore A 

Jednocześnie wymaga się, by skład mieszanki użytej do wytworzenia elementów typu MV 

spełniał poniższe warunki: 

Test Standard Wymagania 

Gęstość ISO 2781 max 1,20 g/cm3 

Polimer  ASTM D6370 min. 45% 

Sadza do wulkanizacji ASTM D6370 min. 20% 

Popiół ASTM D297 maks. 5% 

Stosunek gumy do wypełniaczy  > 1,20 

Uwaga. W niniejszym projekcie podano typy odbojnic z  elastomeru poliuretanowego i gumy 

jako przykładowe. Mogą być zastosowane inne odbojnice o kształcie, gabarytach i pozosta-

łych parametrach użytkowych określonych w niniejszej dokumentacji. 

6.5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych zamocowania projektowanych 

urządzeń odbojowych  

Stare uchwyty wałków odbojowych (po oczyszczeniu) należy pokryć zestawem malar-

skim do renowacji istniejących drabinek ratowniczych. Kolorystyka zewnętrznej warstwy dla 

uchwytów - kolor grafitowy (RAL 7010). 

Zakres planowanej renowacji istn. uchwytów wałków: 

- na Nabrzeżu Remontowym (B)        – 89 uchwytów 

- na Nabrzeżu Wyposażeniowym (C) – 104 uchwyty 

- na Pirsie Kaszubskim (D)                 – 57 uchwytów 

- na Pirsie Wewnętrznym (E)         – 3 uchwyty 

- na Falochronie Zachodnim – odc. awaryjny (F) - 42 uchwyty 
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6.6. Remont i wymiana drabinek ratowniczych 

W ramach planowanego remontu przewidziano odpowiednio: 

- na Nabrzeżu Remontowym (B) - demontaż 3 zniszczonych drabinek wyłazowych i mon-

taż w ich miejsce 3 nowych drabinek wg rys. 12. 

- na Nabrzeżu Wyposażeniowym (C) - demontaż 3 uszkodzonych drabinek wyjściowych i 

ponowny ich montaż po naprawie oraz uzupełnieniu o część dolną, łańcuchową  

- na Pirsie Kaszubskim (D) - demontaż 3 zniszczonych drabinek wyłazowych i montaż w 

ich miejsce 3 nowych drabinek wg rys. 12. 

- na Pirsie Wewnętrznym (E) - demontaż 4 istniejących drabinek wyłazowych, drabinkę 

zlokalizowaną na nasadzie należy wymienić na nową wg rys. 12 (wraz z pałąkiem), 3 po-

zostałe po naprawie oraz uzupełnieniu o część dolną, łańcuchową zamontować ponownie. 

- na Falochronie Zachodnim – odcinek awaryjny (F) - demontaż 4 zniszczonych drabinek 

wyłazowych wraz z pałąkami i montaż w ich miejsce 4 nowych drabinek wg rys.13. Ist-

niejące wnęki drabinek mają wymiary 80×23 cm lub 90×18 cm. Przed zamontowaniem 

nowych drabinek należy przystosować wnęki zgodnie z rys. 5. 

Rozstaw istniejących wnęk drabinek spełnia wymogi określone przepisami (<50 m), nie ma 

więc potrzeby montażu dodatkowych drabinek.  

Projektowana drabinka składa się z części stałej i podwieszonej do niej części łańcuchowej. 

Podłużnice części stałej drabinki zaprojektowano z płaskownika o przekroju 150×20 mm, 

szczeble z pręta kwadratowego 22×22 mm. Szczeble zostaną wspawane we wcięcia na skraju 

podłużnic. Każda drabinka będzie mocowana we wnęce muru odwodnego za pomocą 6-ciu 

wklejanych śrub Ø20×260 mm. W rejonie tych śrub, podłużnice będą stężone żeberkami. Po-

chwyt należy wykonać z pręta o średnicy Ø40 mm.  

Istniejące drabinki, uszkodzone w nieznacznym stopniu należy również zdemontować i na-

prawić. Elementy tych drabinek należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z zaleceniami 

podanymi poniżej. Do stałej części drabinek podwiesić część łańcuchową taką samą jak w 

projektowanych drabinkach.  

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych drabinek wyłazowych: 

Wszystkie elementy stalowe nowych projektowanych drabinek (oprócz kotew, łańcuchów i 

szakli) wykonać ze stali nierdzewnej.  

Dla wymaganego przepisami oznakowania kolorystycznego, można zastosować zestaw malar-

ski np. niżej podany firmy Sika: 

warstwa gruntująca        SikaCor ® EG1            1× 80 µm 

warstwa pośrednia         Sika® Poxicolor SW     1×100 µm (zalecany RAL 9002 lub 7032) 

warstwa kolorystyczna  SikaCor® EG5              2× 40 µm 
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lub inny o tych samych własnościach. 

Kotwy, łańcuchy i szakle zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, grubość 

powłoki 80 µm. Nakrętki i podkładki zastosować ze stali nierdzewnej. 

Istniejące drabinki po starannym oczyszczeniu ze starych powłok, zabezpieczyć przez zasto-

sowanie zestawu malarskiego odpornego na ścieranie.  

Można zastosować  np. niżej podany zestaw firmy Sika: 

warstwa gruntująca        SikaCor ® Zinc R         1× 80 µm 

warstwa pośrednia     Sika® Poxicolor SW         1×100 µm  (zalecany RAL 9002 lub 7032) 

warstwa nawierzchniowa   SikaCor® EG5         2× 40 µm 

lub inny o tych samych własnościach. 

Renowacja obejmuje także istniejące pałąki przy drabinkach. 

Kolorystyka wymalowań stalowych drabinek wyjściowych: 

a) podłużnice drabinek powinny być pomalowane w naprzemianległe pasy czerwone 

(RAL 3001) i białe (RAL 9003) o szerokości 0,10 m,  

b) szczeble drabinek należy pomalować na kolor żółty sygnałowy (RAL 1003). 

Zakres planowanego remontu drabinek ratowniczych: 

- na Nabrzeżu Remontowym (B) – 3 nowe drabinki, pałąki (3 szt.) do renowacji powłok; 

- na Nabrzeżu Wyposażeniowym (C) – 3 istn. drabinki do naprawy, uzupełnienie ich wy-

posażenia o część łańcuchową,  pałąki (3 szt.) do renowacji powłok; 

- na Pirsie Kaszubskim (D) - 3 nowe drabinki, pałąki (3 szt.) do renowacji powłok; 

- na Pirsie Wewnętrznym (E) – 1 nowa drabinka, 3 istn. drabinki do naprawy, uzupełnienie 

ich wyposażenia o część łańcuchową,  pałąki (3 szt.) do renowacji powłok; 

- Falochron Zachodni odc. Awaryjny (F) - 4 nowe drabinki wraz z pałąkami. 

Wymagania ogólne dla środków malarskich do zabezpieczeń antykorozyjnych elementów 

stalowych: 

Powłoka gruntująca: 

- dobra przyczepność do podłoża, w tym także do elementów ze stali nierdzewnej, 

- szybkie utwardzanie, 

- trwałość i skuteczność zabezpieczenia przy pracy w warunkach portowych (odporność 

na wodę morską i zmienne warunki atmosferyczne), 

- wysoka odporność mechaniczna, 

- możliwość nanoszenia natryskiem, wałkiem lub pędzlem, 

- możliwość nanoszenia środka w temperaturze od 5 stopni C, 

- max dop. zawartość LZO (lotne związki organiczne) < 500 g/l. 

Powłoka pośrednia: 
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- odporność na uderzenia i ścieranie, 

- odporność na wodę morską, ścieki komunalne, kondensat wodny, tłuszcze, smary, 

- szybkie utwardzanie, 

- możliwość nanoszenia natryskiem,  wałkiem lub pędzlem. 

Powłoka nawierzchniowa: 

- dobra odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych 

- wysoka odporność na uderzenia i inne obciążenia mechaniczne, 

- szeroki wybór kolorów i dobra trwałość barw,  

- szybkie utwardzanie, 

- możliwość nanoszenia natryskiem, wałkiem lub pędzlem, 

- max dop zawartość LZO (lotne związki organiczne) < 500 g/l. 

Zasady przygotowania farb i aplikacji zgodnie z instrukcją producenta środka. 

6.7. Renowacja powłok malarskich pachołów cumowniczych 

Powierzchnię istniejących urządzeń cumowniczych należy oczyścić starannie ze starych 

powłok malarskich, a następnie pokryć zestawem malarskim odpornym na ścieranie. 

Po oczyszczeniu podłoża do stopnia Sa 2,5, można zastosować np. niżej podany zestaw firmy 

Sika: 

warstwa pośrednia         Sika® Poxicolor SW     2×100 µm (zalecany RAL 9002 lub 7032) 

warstwa kolorystyczna  SikaCor® EG5              2× 40 µm 

lub inny o tych samych własnościach. 

Kolorystyka zewnętrznej powłoki trzonu i głowicy pachołów – kolor żółty sygnałowy (RAL 

1003), podstawa – kolor czarny (RAL 9004). Należy zachować dotychczasową numerację 

pachołów. 

Zakres planowanej renowacji istniejących pachołów: 

- na Nabrzeżu Remontowym (B)                          – 13 szt. ZL-30 

- na Nabrzeżu Wyposażeniowym (C)                   – 17 szt. ZL-30 

- na Pirsie Kaszubskim (D)                                   – 14 szt. ZL-15 

- na Pirsie Wewnętrznym (E)                                – 13 szt. ZL-22,5 

- na Falochronie Zachodnim – odc. awaryjny (F) – 17 szt. ZL-22,5 

6.8. Uzupełnienie sprzętu ratowniczego i tablic informacyjnych 

Należy zastosować typowe rozwiązania przyjmowane dotychczas w Porcie Rybackim 

Hel. Jako rozwiązanie alternatywne dla sprzętu ratunkowego zastosować można gotowe sta-

nowiska ratownicze oferowane przez firmę Glasdon. 



Pracownia Projektowa Wojciech Karolak                    -33 -                                Proj. nr 352/15 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

Projekt wykonawczy remontu nabrzeży w Basenie Wyładunkowo-Manewrowym w Porcie Rybackim Hel. 

6.9. Lokalne naprawy nawierzchni na koronie budowli 

6.9.1. Nabrzeże Remontowe i Nabrzeże Wyposażeniowe 

Na koronie tych nabrzeży wykonana jest nawierzchnia betonowa o grubości 20 cm 

(beton B-40) na podbudowie zawierającej warstwę chudego betonu o  grubości 12 cm (beton 

6 MPa) i podsypki z pospółki o grubości 15 cm. Nawierzchnia posiada spadek ok. 1% w kie-

runku lądu, do zainstalowanego tu odwodnienia liniowego w systemie ACO, o szerokości 20 

cm. Nawierzchnia posiada szczeliny dylatacyjne skurczowe i szczeliny rozszerzania. 

Po kilkunastu latach eksploatacji stwierdzono obecnie uszkodzenia elementów nawierzchni 

polegające na: 

- pojawieniu się rys i pęknięć nawierzchni oraz lokalnym jej osiadaniu do ok. 3 cm, 

- uszkodzeniu kanału odwadniającego (wyłamanie ścianek bocznych, zapadanie się pokryw 

kanału). 

Zakres projektowanego remontu obejmował będzie: 

- wymianę kanału odwadniającego na długości 72 mb na Nabrzeżu Remontowym i długo-

ści 23 mb na Nabrzeżu Wyposażeniowym, 

- remont (wymianę) istniejącej nawierzchni w wytypowanych 10 polach (patrz plany wy-

posażenia) o powierzchni ca 118 m2 na Nabrzeżu Remontowym i 95,9 m2 na Nabrzeżu 

Wyposażeniowym. 

Wymiana odwodnienia liniowego na odcinku o łącznej długości 95 mb wymagać będzie: 

- wycięcia istniejącej nawierzchni w pasie o szerokości ca 65 cm (symetrycznie względem 

osi kanału), 

- demontażu istniejącego kanału wraz z częściowym rozkuciem jego podbudowy, 

- przygotowania podbudowy i montażu nowego kanału o szerokości 20 cm przystosowane-

go do klasy obciążeń E600 wraz z podłączeniem do istniejących odpływów, 

- wykonania pasów nawierzchni po obu stronach kanału (ca 2 x 20 cm) i wykonania szcze-

liny rozszerzania na połączeniu z istniejącą nawierzchnią betonową. 

Remont nawierzchni betonowej obejmować będzie 10 pól dylatacyjnych o łącznej powierzch-

ni na obu nabrzeżach ok. 214 m2 i wymagać będzie: 

- rozkucia istniejącej płyty nawierzchni wraz z podbudową, 

- uzupełnienie podsypki z pospółki i jej zagęszczenie do wskaźnika co najmniej IS = 1,00, 

- wykonanie nowej warstwy wyrównawczej o grubości 12 cm z betonu C8/10, 

- wykonie właściwej nawierzchni betonowej o grubości 20 cm z betonu o wytrzymałości 

C35/45, w klasie ekspozycji XF4. 
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Projekt wykonawczy remontu nabrzeży w Basenie Wyładunkowo-Manewrowym w Porcie Rybackim Hel. 

Spadki nowych pól nawierzchni oraz układ szczelin dylatacyjnych, skurczowych i rozszerza-

nia, winny być dostosowane do nawierzchni istniejącej w sąsiedztwie, przedstawionej w pro-

jekcie pierwotnym tej nawierzchni, będącym w posiadaniu Inwestora. 

Ilości robót rozbiórkowych i naprawczych związanych z remontem nawierzchni i odwodnie-

nia liniowego na nabrzeżach Remontowym i Wyposażeniowym podano na rys. nr 2B, 2C, 3B 

i 3C. 

6.9.2. Falochron Zachodni 

Na odcinku awaryjnym Falochronu Zachodniego w dwóch miejscach, zniszczony jest 

dywanik asfaltowy. Łączna powierzchnia uszkodzonej nawierzchni wynosi ca 18,0 m2 . Nale-

ży ją odtworzyć i w miarę potrzeb wyremontować koronę obrzeży istniejących studzienek do 

uzupełniania kamienia. Dla zabezpieczenia przed odspajaniem nowego asfaltu, zaleca się 

przed jego ułożeniem gładką powierzchnię betonu lekko nadkuć, by była chropowata. 

 


